
Diabetes
Sinais de alerta sobre a diabetes 
   • Urinar com frequência
   • Sede excessiva
   • Mais fome
   • Perda de peso
   • Cansaço
   • Visão turva
   • Infecções frequentes
   • Feridas que custam a cicatrizar
   • Vômito e dor de estômago

(pode ser confundido com uma
gripe)

   • Falta de interesse e 
concentração 

   • Sensação de formigamento 
e dormência nas mãos ou os
nos pés

Complicações devido à diabetes
Uma diabetes que não foi devida-
mente tratada, leva às seguintes
complicações
   • Doença dos olhos (retinopatia)
   • Doença cardiovascular
   • Doença renal (nefropatia) 
   • Doença dos nervos 

(neuropatia)
   •  Amputação
   • Complicações na gravidez

Boas Notícias! Você pode preve-
nir ou retardar o aparecimento da
diabetes tipo 2 adotando um estilo
de vida saudável:
   • Mude a sua dieta.
   • Aumente o seu nível de 
atividade física.

   • Mantenha um peso 
saudável.
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Fatores de Risco da Diabetes –
Tipo 1
Os fatores de risco ainda estão
sendo pesquisados.  Contudo,
caso tenha um membro da família
com diabetes tipo 1, isto aumenta
a probabilidade de contrair a
doença, como também, a pre-
sença de alguns fatores genéticos.

Fatores de Risco da Diabetes –
Tipo 2
   • Obesidade e sobrepeso
   • Falta de exercício
   • Dieta pouco saudável
   • Idade avançada
   • Histórico familiar de diabetes
   • Um histórico de diabetes ges-

tacional
   • Intolerância à glicose identifi-

cada anteriormente
   • Pressão alta e colesterol alto
   • Etnia – Alta incidência de dia-

betes foi detectada em países
asiáticos e hispânicos, popula-
ções indígenas (EUA, Canadá,
Austrália) e na população
negra dos EUA

Favor consultar um profissional 
da área da saúde caso apresente
algum sinal de alerta indicando que
possa ter diabetes tipo 2.  As pes-
soas com o tipo 2 podem ficar
sem um diagnóstico durante 
vários anos. 
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